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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

A Waldemar Pape, német állampolgár által benyújtott 0245/2006. számú petíció az 
energiaárak emeléséről és ennek a közszolgáltatásokra gyakorolt hatásáról1. A petíció 

összefoglalása

A petíció benyújtója tiltakozik az ellen, hogy ismételten emelik az energia- és gázárakat, 
annak ellenére, hogy a szolgáltatók magas profitot érnek el, és jelzi, hogy a települési 
szolgáltatásokkal, mint például a szállítással, uszodákkal vagy parkolókkal kapcsolatban 
keletkező hiányokat energiaár formájában a fogyasztókra hárítják, akik a gáz-, víz-, 
villamosenergia- és tüzelőolaj-szolgáltatók által élvezett monopolhelyzet terhét viselik. A 
petíció benyújtója olyan árazási struktúrákat szorgalmaz, amelyek a nyereségvágy helyett az 
aktuális költségeket tükrözik.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2006. július 18. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást

3. A Bizottságtól 2007. január 25-én kapott válasz.

Háttér

Az elmúlt három évben mind a villamos áram, mind a földgáz ára megemelkedett. Ez minden 
energiafelhasználóra hatással van, a nagy ipari cégektől a helyi közszolgáltatókon át a 
háztartási fogyasztókig, azaz tulajdonképpen az egész gazdaságot érinti.

A panasz

A petíció szerint az ilyen áremelkedések nem indokoltak, hanem inkább a nagy energiaellátók 
nyereségvágyát jelzik. A petíció burkoltan arra utal, hogy a gáz- és áramszolgáltatók esetében 
nincsen kellő verseny ahhoz, hogy leszorítsa az ellátás árát.
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A Bizottság észrevételei a petíció benyújtójának érveivel kapcsolatban

A közelmúltban történt energiaár-emelések több összetett okra vezethetők vissza. Az 
elsődleges tüzelőanyagok árának világszintű emelkedése mellett az új termelési és 
importkapacitásba való, küszöbön álló beruházási szükségletek is növelik a költségeket. 
Emellett a környezetvédelemmel kapcsolatos kötelezettségeknek szintén lehet árnövelő 
hatásuk.

A Bizottság azon dolgozik, hogy biztosítsa a 2003/54/EK1 és a 2003/55/EK2 irányelv a 
tagállamok általi megfelelő végrehajtását a monopóliumok megszüntetése, valamint annak 
érdekében, hogy több jogot biztosítsanak a fogyasztók számára. A monitoringtevékenység 
eredményeként különösen a belső gáz- és villamosenergia-piac létrehozása terén elért 
haladásról szóló jelentésben (COM(2005)568) megállapítottak szerint, a Bizottság 2006 
áprilisában jogsértési eljárások sorát indította tagállamok ellen. Ugyanakkor a Bizottság 
ágazati szintű vizsgálatot hajtott végre a földgáz és a villamosenergia-ágazatban azzal a céllal, 
hogy elemezze a földgáz- és villamosenergia-piacok működését, és azonosítsa a versenyjog 
megsértésének lehetséges eseteit. Ez a munka 2007 legelején fejeződik be.

Következtetések

A Bizottság elkötelezett a jól működő energiapiac biztosítása mellett, ami hatékony 
energiaágazatot és versenyképes árakat eredményez. Az áraknak azonban tükrözniük kell a 
piaci feltételeket is, ideértve az kereslet és kínálat közötti egyensúly alakulását. Amennyiben 
ez nem így történik, a szükséges beruházások nem fognak megvalósulni. Mindez azt jelenti, 
hogy az árak idővel emelkedhetnek és csökkenhetnek.

  
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2003 június 26-i 2003/54/EK irányelve a villamos energia belső 
piacára vonatkozó közös szabályokról és a 96/92/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről, HL L 176., 
2003.7.15., 37–56. o.
2 Az Európai Parlament és a Tanács 2003 június 26-i 2003/55/EK irányelve a földgáz belső piacára 
vonatkozó közös szabályokról és a 98/30/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről, HL L 176., 2003.7.15., 
57–78. o.


